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ΤΟ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ   ΤΩΝ   ΠΑΙ∆ΙΩΝ  ΣΤΟ  
∆ΙΑΒΑΣΜΑ - ΠΑΙ∆ΙΚΗ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
 
     Στον 21ο αιώνα περισσότερο από κάθε άλλη 
εποχή το παιδί και γενικά οι νέοι αναδεικνύονται σε 
κεντρικά πρόσωπα της κοινωνίας µας. Έτσι λοιπόν 
εκτός   από τα υλικά αγαθά, γίνεται προσπάθεια να 
δοθεί στο παιδί πνευµατική τροφή, τέτοια που να το 
συγκινεί, να το συναρπάζει, να το ευχαριστεί και 
παράλληλα να το ανεβάζει πνευµατικά και ψυχικά. 
Από τα παλιά χρόνια έγινε κατανοητό ότι δεν είναι ή 
δεν είναι σχεδόν πάντα ό,τι καλό για τους 
µεγάλους, το ίδιο κατάλληλο για τα παιδιά. Έτσι µε 
τον καιρό δηµιουργήθηκε µια ιδιαίτερη κατηγορία 
λογοτεχνικών έργων που απευθύνονται σχεδόν 
αποκλειστικά στα παιδιά. Η παιδική λογοτεχνία, είτε 
είναι το σύνολο των λογοτεχνικών έργων που 
γράφονται από τα ίδια τα παιδιά, είτε είναι τα 
λογοτεχνιικά βιβλία που έχουν ήρωες τα παιδιά, 
είτε έχουν περιεχόµενο σχετικό µε την 
ψυχοσύνθεση του παιδιού, έχει αποτελέσµατα 
µόνον όταν έχει  την αποδοχή των ίδιων των 
παιδιών. Η σύγχρονη ψυχολογία µας πληροφορεί 
ότι τα παιδιά αλλά και συχνότατα οι µεγάλοι 
ταυτίζουν τον εαυτό τους µε τους ήρωες των 
µυθιστορηµάτων που διαβάζουν. Όταν ο ήρωας 
του λογοτεχνικού βιβλίου είναι παιδί, η ταύτιση 
συντελείται πιο αβίαστα χωρίς το εµπόδιο της 
διαφοράς ηλικίας. Αυτό όµως  δεν σηµαίνει ότι 
µόνο τα έργα µε ήρωες παιδιά συγκινούν την 
παιδική ψυχή. Το παιδί έχει την περιέργεια να 
γνωρίσει τον τρόπο µε τον οποίο σκέφτονται οι 
µεγάλοι αλλά και συµπεριφέρονται.  
     Το παιδί προσπαθεί µέσα από το βιβλίο να 
γνωρίσει τον  κόσµο και έτσι να µεγαλώσει όχι µόνο 
τις εµπειρίες του αλλά και να γνωρίσει ορισµένα 
πρότυπα ήθους και συµπεριφοράς. 
Ένα λογοτέχνηµα για να είναι κατάλληλο για την 
παιδική ηλικία πρέπει να τηρεί ορισµένους όρους. 
Οι σπουδαιότεροι είναι: 
α. Nα είναι προσαρµοσµένο στο γλωσσικό πλούτο 
και στις γνώσεις του παιδιού 
β. Να ικανοποιεί την ανάγκη του παιδιού για κίνηση 
και χαρά 
γ. Να µην προκαλεί ισχυρές και συγκλονιστικές 
συγκινήσεις 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μαθητές του σχολείου µας κατά την επίσκεψή τους στη 
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Καλοχωρίου 
 
 
 
 
δ. Να είναι απλό και παραστατικό 
ε. Να έχει σχέση µε την ψυχική και πνευµατική 
ανάπτυξη 
στ. Να καλλιεργεί στα παιδιά ευγενικά αισθήµατα 
και να δηµιουργεί παρορµήσεις για ανώτερες 
πράξεις.  
     Στο περιβάλλον του παιδιού κυκλοφορούν 
πολλά βιβλία, αλλά το παιδί πρέπει να 
συµπεριφέρεται όπως η µέλισσα στην εργασία της. 
Όπως δηλαδή η µέλισσα επισκέπτεται µόνο τα 
άνθη που έχουν γλυκό χυµό, για να φτιάξει το µέλι 
της , και παίρνει  από µέσα µόνο το χρήσιµο υγρό, 
έτσι και τα παιδιά πρέπει να κάνουν επιλογή και να 
διαβάζουν τα βιβλία που υµνούν  την αρετή, 
αποφεύγοντας τα βλαβερά και ψυχοφθόρα για την 
ηλικία τους αναγνώσµατα. Χρειάζεται όµως εµείς οι 
µεγάλοι, είτε γονείς είτε δάσκαλοι, να 
συµβουλεύουµε και να βοηθάµε τα παιδιά µας στην 
επιλογή των βιβλίων. Πρέπει ακόµη ορισµένες 
φορές να ελέγχουµε το περιεχόµενο των βιβλίων 
που διαβάζουν, γιατί, εκτός από την προστασία της 
ζωής τους, είµαστε υπεύθυνοι και για την 
προστασία της  ψυχής τους.   
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Επίσκεψη στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του Καλοχωρίου 
 

 
     Σε µια από τις διδακτικές µας εξορµήσεις 
επισκεφτήκαµε  όλοι οι µαθητές και οι µαθήτριες 
του σχολείου µας τη ∆ηµοτική  Βιβλιοθήκη του 
Καλοχωρίου, η οποία στεγάζεται στο Πολιτιστικό 
Κέντρο του. Εκεί µας ενηµέρωσαν πώς 
λειτουργεί µια βιβλιοθήκη.  
     Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που είναι 
χωρισµένα και τοποθετηµένα στα ράφια 
ανάλογα µε το περιεχόµενο (λογοτεχνικά, 
ιστορικά, επιστηµονικά, εγκυκλοπαιδικά,  
παραµύθια, µυθιστορήµατα, βιογραφίες,  
περιπετειώδη, παιδικά) και αριθµηµένα για να 
γνωρίζουµε τη σειρά τους.  
     Υπάρχουν βιβλία που απευθύνονται σε όλες 
τις ηλικίες. Τα παιδιά προτιµούν συνήθως 
µυθιστορήµατα και οι µεγάλοι επιστηµονικά 
βιβλία. 
     Η βιβλιοθηκάριος σηµειώνει στον 
Ηλεκτρονική Υπολογιστή τα ονόµατα αυτών που 
δανείζονται καθώς και τα βιβλία που 
δανείστηκαν. Η βιβλιοθήκη κρύβει το δικό της 
κόσµο, κρύβει µια µαγεία µέσα της κι αυτό µας 
κάνει να θέλουµε να την επισκεφτούµε ξανά. 
 
 
 
……………………………………………………….. 

 
Μάθηµα στο ∆ηµαρχείο 
 

          
  
Οι µαθητές και οι µαθήτριες της Ε΄ τάξης γνωρίζουν 
από κοντά τα Βιβλία που τηρούνται στο ∆ήµο. Η 
υπάλληλος του ∆ήµου δείχνει την οικογενειακή µερίδα 
µαθητή στο ∆ηµοτολόγιο.                                                                                                      
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Τα παιδιά παρακολουθούν µε ενδιαφέρον τη 
βιβλιοθηκονόµο 
 

    Οι µαθήτριες της ∆΄ τάξης: 
           Σοφία Περουστιάνη, Σοφία  Ιορδανίδου, 
           Ροζαλία Κεσανίδου, Έλενα Ζλάτη, 

        Βάσω Κουφοπούλου, Σταυρούλα Τσιούρη 
 
 
 
 
……………………………………………………… 
 
 
 
     Τη ∆ευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2008 
επισκεφτήκαµε το ∆ηµαρχείο του ∆ήµου 
Καλλιθέας  στον Πεντάλοφο. Πήγαµε εκεί γιατί 
στο µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής 
Αγωγής το διάστηµα αυτό εξετάζουµε το θέµα 
της διοίκησης των χωριών και των πόλεων.  
     Αρχικά είδαµε το ∆ηµοτολόγιο, το βιβλίο 
δηλαδή που είναι εγγεγραµµένοι όλοι οι δηµότες 
σε οικογενειακές µερίδες.  
     Στη συνέχεια το Μητρώο των αρρένων, εκεί 
όπου είναι γραµµένα όλα τα αγόρια (του δήµου) 
ανάλογα µε το έτος το οποίο έχουν γεννηθεί. 
Σύµφωνα µε το βιβλίο αυτό οι άντρες καλούνται 
να υπηρετήσουν στο στρατό.  
     Κατόπιν επισκεφτήκαµε το Ληξιαρχείο.  Στα 
βιβλία του ληξιαρχείου καταγράφονται οι 
γεννήσεις, οι βαπτίσεις, οι γάµοι και οι θάνατοι 
των δηµοτών. Κάθε φορά που γίνονται αυτά τα 
γεγονότα λέµε ότι γίνεται µια ληξιαρχική πράξη.  
     Τέλος, πήγαµε στην Οικονοµική Υπηρεσία 
και ενηµερωθήκαµε για τα έσοδα του ∆ήµου. 
 

Λία Τουτζιάρη 
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Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ι Α Τ Ι Κ Η    Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η 
              
     Φέτος τα παιδιά της Α΄ και Β΄ τάξης  παρουσίασαν µε πολύ µεγάλη επιτυχία το 
χριστουγεννιάτικο παραµύθι του Κάρολου Ντίκενς  «Το πνεύµα των Χριστουγέννων». 

 
 Ο τσιγκούνης και άπληστος Σκρούτζ κάποια      
παραµονή Χριστουγέννων, µετά από διάφορα  
υπερφυσικά γεγονότα που του συµβαίνουν, αρχίζει 
να βλέπει τη ζωή  γύρω του εντελώς διαφορετικά. 
Τι ήταν αυτό που τον οδήγησε σε αυτή την αλλαγή;   
Όλα τα παιδάκια εντυπωσίασαν και συγκίνησαν 
τους γονείς τους. Η αντίθεση   δυστυχίας-ευτυχίας 
αγγίζει την ψυχή του κάθε  ανθρώπου και µας 
δείχνει το δρόµο για την  πραγµατική πνευµατική 
κάθαρση. Πολλά  συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά 
και τους ευχόµαστε  να µας χαρίζουν πάντα τόσο 
όµορφες στιγµές!  

                                               
                                                                             

            
Χριστουγεννιάτικο         
                     Παζάρι 
 
      Παραµονές  Χριστουγέννων η Γ΄ τάξη 
µαζί µε την Ε΄ και την ΣΤ΄ διοργάνωσαν το 
χριστουγεννιάτικο παζάρι. Η τάξη µας (δηλ. 
η Γ΄ τάξη) έφτιαξε κηροπήγια και 
στεφανάκια. Όλα µε υλικά της φύσης. 
       Στην αρχή πήγαµε στο διπλανό δάσος 
και µαζέψαµε κουκουνάρια, φύλλα 
κυπαρισσόµηλα κ.ά. Μετά η κυρία έφερε 
κορµούς από δέντρα. Πάνω σ’ αυτούς 
κολλήσαµε χρωµατιστά κηροπήγια και τα 
στολίσαµε µε φύλλα από έλατα και 
κυπαρίσσια. Χρησιµοποιήσαµε επίσης 
καρύδια,  φουντούκια, φυστίκια, άλλα 
βαµµένα χρυσά και άλλα πασπαλισµένα µε 
ασηµόσκονες και κόκκινα µπαχάρια, 
µοσχοβολιστές κανέλες και αποξηραµένα 
λουλούδια. 
      Τα στεφανάκια τα φτιάξαµε µε κλαδιά 
αµπέλωπα και τα στολίσαµε µε 
πολύχρωµες κορδέλες, µυρωδάτα 
αποξηραµένα φρούτα, καµπανούλες και 
αστεράκια. Ήταν πολύ όµορφα. 
       Η Ε΄ και η ΣΤ΄τάξη έφτιαξαν κάρτες, 
φαναράκια, φωτιστικά,  καλαθάκια,  µπάλες,  
ηµερολόγια και πολλά άλλα ωραία 
πράγµατα. 
      Eπιτέλους, έφτασε η  µέρα που στήσαµε 

  
 
τους πάγκους και βάλαµε τα πράγµατα µας  
επάνω, στολίζοντας το χώρο του παζαριού 
µε φιόγκους  και ζωγραφιές. Η χαρά όλων 
των παιδιών αλλά  και των δασκάλων µας 
ήταν  πολύ µεγάλη.  Οι περισσότεροι από 
µας ήµασταν πωλητές και µάλιστα πολύ  
καλοί. Οι γονείς που ήρθαν να µας τιµήσουν 
θαύµασαν τις δηµιουργίες µας και 
αγόρασαν πολλά πράγµατα.  
     Μαζέψαµε 535 ευρώ! Απ’ αυτά τα 300 
δόθηκαν στη Στέγη Παιδικής και Εφηβικής 
Προστασίας ‘’Μέλισσα’’ και τα υπόλοιπα θα 
δοθούν στη Στέγη Ζώων Βορείου Ελλάδος.  

    Είµαστε όλοι πολύ περήφανοι που µέσα 
από αυτή µας την προσπάθεια 
διασκεδάσαµε πραγµατικά αλλά και 
προσφέραµε φιλανθρωπικό έργο.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΗΣ UNICEF 
 
 
      Η UNICEF είναι µια οργάνωση που σκοπό 
της έχει να βοηθήσει τα παιδιά που το έχουν 
ανάγκη. Τα βοηθάει στέλνοντάς τους φαγητό, 
ρούχα, παιχνίδια, βιβλία και ιατρική περίθαλψη. 
Μάλιστα στέλνει δασκάλους για να τους µάθουν 
ανάγνωση, γραφή και αριθµητική. 
     Το σχολείο µας και εµείς βοηθήσαµε πολλά 
παιδιά. Λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία για τις 
διακοπές των Χριστουγέννων, φτιάξαµε έναν 
πάγκο µε πράγµατα προς πώληση. Στον πάγκο 
υπήρχαν από σχολικά ως χριστουγεννιάτικα. 
Υπήρχαν τετράδια, φάκελοι, µπλοκ ζωγραφικής, 
χριστουγεννιάτικες κάρτες ακόµα και πιάτα, 
κούπες, µπλουζάκια και παιχνίδια.  
     Το περίπτερο λειτούργησε για δύο µέρες. Τα 
λεφτά που µαζέψαµε ήταν πολλά. Μ’ αυτά τα 
χρήµατα θα κάνουµε κάποια παιδιά χαρούµενα. 
Αυτοί οι άνθρωποι που βοηθούν τα παιδιά 
καθηµερινά είναι αξιοθαύµαστοι. 

                                                                                                                             
Οι µαθήτριες της ∆΄ τάξης 

…………………………………………………... 
 

Γιορτινή ατµόσφαιρα στο 
σχολείο 

 
     Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του 
Σχολείου βοήθησε κι αυτός απ’ την πλευρά του 
να γίνει πιο γιορτινή η ατµόσφαιρα στο σχολείο, 
ώστε να νιώσουν τα παιδιά περισσότερο 
χαρούµενο και οικείο το περιβάλλον και να γίνει 
πιο ελκυστική η παραµονή τους. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Από αριστερά η Ροζαλία, ο Ανδρέας, ο Ιωάννης, ο Βασίλης, 
ο Παύλος, η Γεωργία, η Σταυρούλα, η Έλενα, η Βάσω, 
 η Αλεξάνδρα, η Σοφία και ο Θάνος φωτογραφήθηκαν πίσω 
από τον πάγκο.         
 
………………………………………………… 
 
 

 
 
     Στόλισε ένα µεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο 
στο διάδροµο δίπλα στην αίθουσα αναµονής κι 
απ’ τη µια µεριά ο Άγιο-Βασίλης χαµογελούσε 
στα παιδιά µε ανοιχτή την αγκαλιά του, ενώ απ’ 
την άλλη ένα ποδήλατο mountain-bike 
συγκέντρωνε τα βλέµµατα όλων των επίδοξων 
τυχερών, αφού θα κληρωνόταν σε κάποιον 
τυχερό. Όµως όλοι και όλες οι µαθητές και οι 
µαθήτριες του σχολείου έµειναν µε την ελπίδα, 
αφού η τύχη χαµογέλασε στη µικρή µαθήτρια 
του Νηπιαγωγείου Κουριτενλή Μαρία.  
     Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου 
φρόντισε, βέβαια, ώστε όλα τα παιδιά να 
πάρουν τα δώρα τους από τον Άγιο-Βασίλη που 
ήρθε στο σχολείο για το σκοπό αυτό! 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Η ΑΝΝΑ ΤΩΝ ΑΓΡΩΝ 
 

     Το βιβλίο έχει τίτλο « Η Άννα των αγρών» και το έχει γράψει η L. M. 
Modcomery από τη σειρά ‘’τόξο’’. Μας µιλάει για την Άννα Σίρλεϊ µια 
εντεκάχρονη που δεν είχε γνωρίσει ποτέ ένα πραγµατικό σπιτικό. 
     Από τότε που πέθαναν οι γονείς της, όταν ήταν τριών µηνών, ζούσε πότε σε 
θετές οικογένειες και πότε σε ορφανοτροφείο. Όταν την έστειλαν λοιπόν να 
µείνει µε τη Μάριλα και το Μάθιου Κάθµπερτ στη φάρµα Γκριν Γκέιµπλς στο νησί 
του πρίγκιπα Εδουάρδου, πίστεψε ότι βρήκε τελικά ένα σπιτικό. Το Γκριν 
Γκέιµπλς είναι το οµορφότερο µέρος που αντίκρισε ποτέ της και πάνω απ’ όλα 
αυτή τη φορά θα την υιοθετούσαν. Αλλά το τελευταίο πράγµα που περίµεναν οι 
Κάθµπερτ ήταν…  ένα κοκκινοµάλλικο και φλύαρο κοριτσάκι µε µεγάλη φαντασία 
και ατίθασο χαρακτήρα.   
 

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ 
 

     Αυτή είναι η ιστορία του µικρού Τζιµ Χόκινς, που η µοίρα του έγραφε να 
µάθει για το θησαυρό που είχε κρύψει ο καπετάνιος Φλιντ σ’ ένα άγνωστο νησί 
και να ζήσει έτσι µιαν απίστευτη περιπέτεια, που ξεπερνάει κάθε φαντασία. 
     Ένα µυθιστόρηµα µε αριστουργηµατική πλοκή, µέσα σε άγριες τροπικές 
θάλασσες µε αδίσταχτους πειρατές και µυστικά κλεισµένα σε σεντούκια.  
     Ένα βιβλίο που µάγεψε γενιές παιδιών, από τον 19ο αιώνα που γράφτηκε 
µέχρι σήµερα. 

Επιµέλεια Ε΄ τάξης 
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 Εφηµερίδα του  ∆ηµ.  Σχ.  Νεοχωρούδας 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: 

Χρήστος Καγιάννης 
Βάσω Αγγελοπούλου 

∆ηµήτρης Φράγκος 

Η εκτύπωση της εφηµερίδας είναι 
προσφορά από τις  

εκτυπώσεις 

Σ ε β α σ λ ι ά ν 
Εργοστάσιο: 11ο χλµ Π.Ε.Ο.  Θεσ/νίκης – 
                                         Κιλκίς 
                 Τ.Κ. 57008   ΙΩΝΙΑ 
ΤΗΛ: 2310785820  FAX: 2310785821 
www.sevaslian.gr 
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Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Σύµπραξης COMENIUS στο σχολείο µας 
 
     Τον περασµένο Νοέµβρη, η εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας του σχολείου µας Γεωργία 
Μακρογιώργου συµµετείχε σε σεµινάριο εξεύρεσης εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Buxton της 
Αγγλίας. Εκεί, σχεδιάστηκε µια πρόταση για πρόγραµµα σύµπραξης µε συντονιστικό το σχολείο µας και 
εταιρικά σχολεία από την Αγγλία, τη Γερµανία, την Πορτογαλία και την Κύπρο. 
     Η πρόταση κατατέθηκε στο ΙΚΥ (Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών). Αν εγκριθεί, θα χρηµατοδοτηθεί και 
θα ξεκινήσει από το Σεπτέµβρη 2008 µε διάρκεια δύο χρόνια. 
     Το θέµα είναι: ‘’Arts: a passport to European Citizenship’’  «Τέχνες: ένα διαβατήριο προς την 
ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη». 
 
Σύντοµη περίληψη της σύµπραξης, όπως έχει κατατεθεί στην αίτηση: 
Η σύµπραξη αφορά την καλλιέργεια της έννοιας του «Ευρωπαίου πολίτη» µέσα από τις τέχνες. Οι 
µαθητές θα συµµετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες που θα τους κάνουν ν’ αποκτήσουν γνώσεις σχετικές 
µε τον πολιτισµό τους και διαφορετικούς ευρωπαϊκούς πολιτισµούς. 
Θα αναπτύξουν δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες, την εκµάθηση γλωσσών, την καλλιτεχνική δηµιουργία 
και θα µοιράζονται το υλικό τους στον κοινό ιστοχώρο e-twinning. 
Ταυτόχρονα οι εκπαιδευτικοί θα ανταλλάσσουν ιδέες σε σχέση µε παιδαγωγικές προσεγγίσεις. 
Η µουσική, ο χορός, το θέατρο, η ποίηση, η λογοτεχνία, η ζωγραφική και η γλυπτική θα είναι τοµείς 
κοινής έρευνας και δηµιουργίας. 
Θα παραχθούν κοινά προϊόντα: Ένα cd µε τραγούδια από τους συµµετέχοντες, ένα dvd µε χορούς, ένα 
ηµερολόγιο µε έργα ζωγραφικής των παιδιών, ένα εικονογραφηµένο βιβλιαράκι µε ιστορίες και ένα 
φυλλάδιο µε τα κύρια σηµεία του προγράµµατος. Κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων θα υπάρχουν 
ανοιχτές εκδηλώσεις που θα γιορταστούν «Ευρωπαϊκές ηµέρες». 
Τέλος, θα ετοιµαστεί µια θεατρική παράσταση από κάθε σχολείο και θα παρουσιαστεί στην τοπική 
κοινωνία και σε άλλα σχολεία της περιοχής. 
Υπάρχει ένα σχέδιο αξιολόγησης µε ερωτηµατολόγια, συζητήσεις, παρατήρηση και ανάλυση που θα 
διεξαχθεί στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία, κατά την εξέλιξη και στο τέλος του 
προγράµµατος. 
 
 

  
Η κ. Μακρογιώργου  µε τους συναδέλφους της εταίρους                            Η δική µας ελληνική παρουσίαση  
των άλλων ευρωπαϊκών σχολείων 
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Νίκος Καζαντζάκης                                        
 

Κορυφαία µορφή της ελληνικής λογοτεχνίας. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1883. 
Σπούδασε νοµικές επιστήµες στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας τις οποίες και συνέχισε στο 
Παρίσι ενώ γνώριζε τη γαλλική και την ιταλική γλώσσα. Μελετητής της φιλοσοφίας του 
Νίτσε άρχισε να γράφει από την περίοδο που ήταν φοιτητής στο Παρίσι. Πολυγραφότατος, 
ασχολήθηκε µε όλα τα είδη της λογοτεχνίας και έκανε εκπληκτικές µεταφράσεις ξένων 
συγγραφέων. Την περίοδο του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου ο Καζαντζάκης γνώρισε σε ένα 
λιγνιτωρυχείο στη Μάνη τον Αλέξη Ζορµπά, τον περήφανο Έλληνα που έγινε 

πρωταγωνιστής του διάσηµου πλέον µυθιστορήµατός του. Στη συνέχεια ταξίδεψε στη Γερµανία και την 
Ιταλία για να επιστρέψει στην Κρήτη πέντε χρόνια µετά. Κατά την περίοδο του ταξιδιού του ασπάζεται το 
βουδισµό και ξεκινά να γράφει την ‘’Ασκητική’’ του. Το «πιστεύω» του για τον άνθρωπο, την πορεία του 
προς το θάνατο και τη σχέση του µε το Θεό. Επιστρέφοντας στο Ηράκλειο αρχίζει να γράφει την 
Οδύσσεια. Ένα έπος που περιλαµβάνει 24 ραψωδίες και που του πήρε 14 χρόνια για να το 
ολοκληρώσει. Η Οδύσσεια του Καζαντζάκη ξεκινά από εκεί που σταµατά η Οδύσσεια του Οµήρου. Σ’ 
αυτήν ξεδιπλώνει την κοσµοθεωρία του. Ο Οδυσσέας του Καζαντζάκη δεν ελπίζει τίποτα, δε φοβάται 
τίποτα, είναι ελεύθερος. Μετά την ολοκλήρωση του γιγαντιαίου αυτού έργου ο συγγραφέας ταξίδεψε στη 
Γαλλία, την Κίνα, την Ιαπωνία και την Ισπανία. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου γράφει το 
πασίγνωστο ‘’Ο Βίος και η Πολιτεία του Αλέξη Ζορµπά’’. Ακολούθησαν τα : ‘’Ο Χριστός 
ξανασταυρώνεται’’, ‘’Καπετάν Μιχάλης’’, ‘’Οι αδερφοφάδες’’, ‘’Αναφορά στο Γκρέκο’’, ‘’Χριστόφορος 
Κολόµβος’’. Τα έργα του έχουν µεταφραστεί στις περισσότερες γλώσσες του κόσµου και έχουν γνωρίσει 
τεράστια επιτυχία. Είχε όµως και αρκετούς επικριτές. Χαρακτηριστικό είναι το ότι η Ορθόδοξη και η 
Καθολική εκκλησία είχαν ζητήσει το διωγµό του. Ο Νίκος Καζαντζάκης είχε διατελέσει Υπουργός άνευ 
χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση Σοφούλη και είχε διοριστεί Γενικός Γραµµατέας του Μορφωτικού 
Συµβουλίου της Ουνέσκο στο Παρίσι. Πέθανε στη Γερµανία το 1957. Ενταφιάστηκε στο Ηράκλειο Κρήτης 
και στον τάφο του υπάρχει χαραγµένη η φράση από την Οδύσσεια που τη θεωρούσε το σηµαντικότερο 
έργο του : «∆εν ελπίζω τίποτε, δε φοβάµαι τίποτε, είµαι ελεύθερος».  
 
 

 
∆ιονύσιος Σολωµός (1798-9 Φεβρουαρίου 1857) 
Ο ∆ιονύσιος Σολωµός  ήταν Ζακυνθινός Έλληνας ποιητής, περισσότερο γνωστός για τη 
συγγραφή του ποιήµατος ‘’Ύµνος εις την Ελευθερίαν’’ το 1823, οι πρώτες δυο στροφές του 
οποίου έγιναν ο ελληνικός εθνικός ύµνος. Κεντρικό πρόσωπο της Επτανησιακής σχολής, ο 
∆ιονύσιος Σολωµός θεωρήθηκε και θεωρείται εθνικός ποιητής της Ελλάδας όχι µόνον γιατί 
έγραψε τον Εθνικό Ύµνο, αλλά και γιατί αξιοποίησε την προγενέστερη ποιητική παράδοση 

(κρητική λογοτεχνία, ∆ηµοτικό τραγούδι) και ήταν ο πρώτος που καλλιέργησε συστηµατικά τη δηµοτική 
γλώσσα και άνοιξε το δρόµο για την χρησιµοποίησή της στη λογοτεχνία. Ο ‘’Ύµνος εις την 
Ελευθερίαν’’ ολοκληρώθηκε το Μάιο του 1823 και είναι ποίηµα εµπνευσµένο από την ελληνική 
επανάσταση του 1821. Το ποίηµα δηµοσιεύθηκε και στην Ελλάδα (το 1824 στο πολιορκούµενο 
Μεσολόγγι) και στην Ευρώπη (1825 στο Παρίσι, σε γαλλική µετάφραση, αργότερα και σε άλλες 
γλώσσες) και η φήµη του ποιητή εξαπλώθηκε πέρα από τα στενά όρια του νησιού του. 
Εκτός από τον ‘’Ύµνο εις την Ελευθερίαν’’, τα σπουδαιότερα έργα του είναι: ‘’Ο Κρητικός’’, ‘’Ελεύθεροι 
Πολιορκηµένοι’’, ‘’Ο Πόρφυρας’’, ‘’Η Γυναίκα της Ζάκυνθος’’. Το βασικό χαρακτηριστικό της ποιητικής 
παραγωγής του είναι η αποσπασµατική µορφή: κανένα από τα ποιήµατα που έγραψε µετά τον ‘’Ύµνο 
εις την Ελευθερίαν’’ δεν είναι ολοκληρωµένο και µε ελάχιστες εξαιρέσεις, τίποτα δε δηµοσιεύτηκε από 
τον ίδιο. Ο Κώστας Βάρναλης περιέγραψε εύστοχα την αποσπασµατικότητα του σολωµικού έργου µε τη 
φράση «...(Ο Σολωµός) πάντα τα έγραφε, αλλά ποτές του δεν τα έγραψε»  
 
 
                                                                                                                                                                             Οι µαθητές της Στ΄ τάξης 
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 S.O.S. ποιους πρέπει να προστατέψουµε…. 
 

ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ∆Η ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            
                                              

  Ασχολήθηκαν οι µαθητές της Ε΄ τάξης 
                                                                                                                       σε πρόγραµµα της ευέλικτης ζώνης  

 ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ 
 
     Ο µικρότερος γύπας της χώρας µας. Το µήκος 
του είναι 60-70 εκ. και το άνοιγµα των φτερών του 
160-180 εκ. Σήµερα φωλιάζει µόνο στην 
ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στην Ήπειρο, στη 
Θεσσαλία, στη Μακεδονία και τη Θράκη µε 
πληθυσµό που δε ξεπερνάει τα 250 ζευγάρια! 
Είναι αποδηµητικό πουλί. Τα ενήλικα έχουν λευκό 
χρώµα µε µαύρα φτερά στις φτερούγες και γι’ αυτό 
από µακριά µοιάζουν µε πελαργούς. Με το λεπτό 
και µακρύ τους ράµφος τρώνε όλα τα υπολείµµατα 
που δεν µπορούν να φτάσουν οι άλλοι γύπες µε 
το χοντρό ράµφος. Εκτός από ψοφίµια τρώει και 
έντοµα, ερπετά, µικρά θηλαστικά , ακόµα και 
σκουπίδια! Φωλιάζει σε τρύπες βράχων, σπηλιές 
και γεννά δυο αβγά τον Απρίλιο που τα κλωσάνε 
και οι δυο γονείς για 42 µέρες. Τα µικρά 
ενηλικιώνονται µετά από 4 -5 χρόνια.  

 ΛΙΓΚΑΣ 
 
     Ο λίγκας συναντάται στη Β. Αµερική, Αία, Καύκασο, 
Βαλκάνια, Α. Ευρώπη, στη χώρα µας στα 
ελληνοαλβανικά σύνορα.. Έχει γερό και ευκίνητο σώµα, 
τα πόδια του είναι µακριά και τα πέλµατά του µεγάλα. Το 
τρίχωµά του είναι πυκνό και µαλακό και έχει ανοικτό 
καστανό χρώµα µε µαύρες κηλίδες.Στο επάνω µέρος του 
σώµατος είναι λευκό. Τα αυτιά του είναι µυτερά και έχουν 
χαρακτηριστικές µαύρες φούντες στην άκρη τους ενώ η 
ουρά του είναι κοντή και στρογγυλεµένη στο άκρο. Το 
βάρος του είναι 15-40 κιλ. 
     Είναι είδος που ζει σε δάση κωνοφόρων και 
πλατύφυλλων µακριά από τους ανθρώπους και τρέφεται 
µε ποντίκια, λαγούς, αλεπούδες, αµφίβια, αγριογούρουνα. 
Πηδά και αναρριχάται στα δέντρα µε µεγάλη ευκολία. Η 
σύλληψη της τροφής του γίνεται πάντα µε ενέδρα: πηδά  
πάνω από τα δέντρα και θανατώνει τη λεία του µε 
ακαριαία αποκοπή της καρωτίδας. Είναι είδος νυχτόβιο 
και ζει µονήρες. 
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Εκστρατεία για την οικιακή  
κοµ�οστο�οίηση  
 
 Μπορούµε όλοι µαζί!!!!  
        
     Η  Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης έχει 
ήδη ξεκινήσει εκστρατεία ενηµέρωσης, 
ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των 
πολιτών µε θέµα την  οικιακή  κοµποστοποίηση.      
 
 Τι είναι η οικιακή κοµποστοποίηση; 
     Κοµποστοποίηση είναι η φυσική διαδικασία 
κατά την οποία τα οργανικά απόβλητα (φρούτα, 
λαχανικά, φύλλα, κλαδέµατα κ.ά) µετατρέπονται 
σε ένα πλούσιο οργανικό µίγµα που λειτουργεί 
ως εδαφοβελτιωτικό και λίπασµα. Αυτή η 
διαδικασία µπορεί να γίνει πολύ εύκολα στον 
κήπο µε τη χρήση ενός απλού κάδου 
κοµποστοποίησης. Συγκεντρώνουµε µέσα στον 
κάδο τα οργανικά και αφήνουµε τη  φύση να 
κάνει τη δουλειά της. Τα οργανικά οικιακά 
απόβλητα αποτελούν περίπου το 40-60% του 
συνόλου των αποβλήτων που παράγουµε στο 
σπίτι µας. Απ’ αυτά το  70% είναι 
κοµποστοποιήσιµα. Αυτό σηµαίνει ότι κάνοντας 
κοµποστοποίηση  µπορούµε να µειώσουµε το 
σύνολο των οικιακών αποβλήτων µας κατά 35% 
περίπου. 
 
            Γιατί να κάνουµε κοµποστοποίηση; 
     Κάνοντας κοµποστοποίηση µειώνουµε τα 
σκουπίδια που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ. Αυτό 
έχει πολλαπλά οφέλη: 

 -Μειώνονται οι συνολικές ποσότητες 
αποβλήτων που στέλνει  ο ∆ήµος µας στο  
ΧΥΤΑ. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των 
δηµοτικών τελών που πληρώνουµε για τη 
υγειονοµική ταφή των αποβλήτων και 
επιµηκύνεται σηµαντικά ο χρόνος ζωής των 
ΧΥΤΑ, αφού έτσι δέχονται πολύ λιγότερα 
απόβλητα. 
-Προστατεύουµε τον πλανήτη από το φαινόµενο 
του θερµοκηπίου. Τα οργανικά απόβλητα 
θάβονται κάτω από συνθήκες έλλειψης 
οξυγόνου.Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την 
παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων µεθανίου, 
µονοξειδίου του άνθρακα και σε λιγότερες 
ποσότητες υδρόθειο κ.ά. Τα αέρια αυτά είναι σε 
µεγάλο βαθµό υπεύθυνα για το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου και συνεπώς για την αλλαγή του    
κλίµατος στη Γη. 

 Ένα άλλο πρόβληµα στο οποίο δίνει λύση η 
κοµποστοποίηση των οργανικών  αποβλήτων 
είναι η ερηµοποίηση των εδαφών. Η 
εντατικοποίηση της καλλιέργειας της γης σε 
συνδυασµό µε την καταστροφή των δασών από 
πυρκαγιές έχουν κάνει τα εδάφη πολύ φτωχά σε 
οργανική ύλη. Η «λύση» για τη συνέχιση της 
καλλιέργειας της γης είναι η υπερβολική χρήση 
λιπασµάτων που έχει πολλαπλές αρνητικές 
επιπτώσεις στο νερό, στην πανίδα, και φυσικά 
στον άνθρωπο. Το κοµπόστ, δηλαδή το προϊόν 
της κοµποστοποίησης, επιστρέφει στο έδαφος 
τις απαραίτητες για τη  γονιµότητά του οργανικές 
και ανόργανες ουσίες. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Υπάρχουν προβλήµατα στην κοµποστοποίηση; 
    Το πιο σηµαντικό πρόβληµα της 
κοµποστοποίησης είναι ότι… δεν  την κάνουµε 
πράξη!!
Σε άλλες ευρωπαικές χώρες η κοµποστοποίηση
σε οικιακό άλλα και σε δηµοτικό / κοινοτικό επί- 
πεδο έχει προχωρήσει εδώ και χρόνια Είναι µε 
λίγα λόγια δοκιµασµένη µέθοδος διαχείρισης των 
αποβλήτων και θα λέγαµε ότι επιβάλλεται πλέον 
να γίνει θεσµός και στη Ελλάδα. 
 
   Ποια υλικά θα κοµποστοποιήσουµε; 
Λαχανικά, χορταρικά φρούτα (ωµά ή βρασµένα) 
Υπολείµµατα από σαλάτες , αφού στραγγιστούν 
τα υγρά. 
 Φυτικά υπολείµµατα όπως ξερά φύλλα, βλαστοί 
κοµµένο γκαζόν κ.λ.π 
Υπολείµµατα βοτάνων από ροφήµατα και 
κατακάθια καφέ και φίλτρα γαλλικού καφέ 

    
  
Χαρτιά κουζίνας (ρολό κουζίνας, χαρτοπετσέτες ) 
Πριονίδι, στάχτη (π.χ. από τζάκι) 
Τσόφλια αυγών και  οργανικά λιπάσµατα  
καστανόχωµα, φυλλόχωµα κ.λ.π  
 
    Πώς θα κάνω κοµποστοποίηση; 
Χρειαζόµαστε τον ειδικό κάδο κοµποστοποίησης. 
Γι’ αυτόν όµως  θα µιλήσουµε  στο επόµενο 
τεύχος της εφηµερίδας µας. Υποµονή µέχρι 
τότε… 
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ  ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
 
     Στις ώρες των Αγγλικών στην ΣΤ τάξη, 
ασχοληθήκαµε µε  διαπιστώσεις και συµβουλές 
για το περιβάλλον και  τα παραθέτουµε σε 
µετάφραση. 
     Με τις  µεταφράσεις κειµένων και την 
εξεύρεση στοιχείων από το διαδίκτυο 
ασχολήθηκαν οι: Φιλοθέη Μπουφίδου, Ανθούλα 
Γκότση, Κων/ντίνα Πλιούση, Γιάννης Γιαννακός, 
Ελένη Μυλωνά, Παντελής Φράγκος, ∆ήµητρα 
Γoυδούτση, Νίκος Κάρτζιος, Νίκος Κούντης. 

 
     Ο πλανήτης µας είναι σε κίνδυνο! Κάθε µέρα 
κόβουµε χιλιάδες δέντρα και παράγουµε τόνους 
σκουπίδια. Τα εργοστάσια και τα αυτοκίνητα 
ρυπαίνουν τον αέρα και οι θάλασσές µας 
ρυπαίνονται από χηµικά. Πολλά ζώα απειλούνται 
µε  εξαφάνιση…  

 
Ερωτήσεις περιβαλλοντικών γνώσεων: 
1.Φτιάχνουµε χαρτί από τα δέντρα. Και 
χρησιµοποιούµε το ξύλο για έπιπλα, καύσιµη ύλη 
κ.λ.π. Πόσα δέντρα χρησιµοποιεί ο καθένας µας 
κάθε χρόνο; 
2.Κάποιοι πετούν πλαστικές σακούλες και 
µπουκάλια στις παραλίες µας. Ξέρεις πόσα 
θαλάσσια ζώα απειλούνται µε εξαφάνιση εξ 
αιτίας αυτού; 
3.Αντλούµε νερό από τις λίµνες, τα ποτάµια, 
ακόµα και από τη θάλασσα. Αλλά όταν δεν 
βρέχει, δεν έχουµε πολύ νερό. Πόσο νερό 
χρησιµοποιεί ο καθένας µας όταν κάνει ντουζ; 
4. Οι πηγές ενέργειας εξαντλούνται. Ξέρεις πόση 
ενέργεια ξοδεύουµε αν αφήσουµε την πόρτα του 
ψυγείου ανοιχτή για µία µέρα; 
……………………………………………………….. 
 

  ΜΗΧΑΝΕΣ (ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ) 
     Στην ώρα της Ευέλικτης Ζώνης, τα κορίτσια 
της ΣΤ΄ τάξης Ανθούλα, Ελένη, Κων/να και 
Φιλοθέη έκαναν µια παρουσίαση για την εξέλιξη 
της φωτογραφικής  µηχανής. 
     Υπήρχαν ταµπλό µε παλιές, σύγχρονες και 
µελλοντικές  φωτ. µηχανές. Η µπάλα Disco και η 
χαρούµενη µουσική ζωντάνευαν περισσότερο 
την παρουσίαση. 
       Αφού διάβασαν κάποιες πληροφορίες, 
έδειξαν τη µορφή της πρώτης φωτογραφικής 
µηχανής, που είχαν κατασκευάσει οι ίδιες, 
παίρνοντας την ιδέα από το νέο  βιβλίο της 
Φυσικής. 
      
      Τα αγόρια της τάξης  Άγγελος, Γιάννης, 
∆ηµήτρης και Νίκος  θέλησαν να ασχοληθούν µε 
την εξέλιξη της µηχανής (µηχανάκι)  από το 
παρελθόν στο µέλλον.  

 

 

5. Καθηµερινά πετάµε  σκουπίδια στους απλούς      
κάδους απορριµµάτων. Όµως πού πρόκειται να 
πάνε όλα αυτά; Πόσα από αυτά θα µπορούσαν 
να πάνε για ανακύκλωση; 
6.Οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν χιλιάδες χρόνια 
πριν, από φυσική καταστροφή. Όµως, σήµερα 
πολλά ζώα απειλούνται µε εξαφάνιση εξ αιτίας 
του ανθρώπου. Πόσα ζώα θα εξαφανιστούν στο 
µέλλον;  
 
Απαντήσεις: 
1.  7 δέντρα ο καθένας µας 
2.  1.000.000 ζώα 
3.  75 λίτρα 
4. ∆ιπλάσια ενέργεια από αυτήν που ξοδεύουµε 
αν αφήσουµε αναµµένα τα φώτα για το ίδιο 
χρονικό διάστηµα. 
5. Τουλάχιστον το 1/3 µπορεί να πάει για 
ανακύκλωση. 
6. Εκατοντάδες είδη ζώων. 

 
Συµβουλές υπέρ του περιβάλλοντος: 

 
�Μη σπαταλάς το χαρτί 
�Μην αφήνεις το νερό να τρέχει άσκοπα 
�Φτιάξε ένα «σπιτάκι »για το πουλιά 
�Μην αφήνεις ηλεκτρικές συσκευές αναµµένες 
όταν δεν τις χρειάζεσαι 
�∆ώσε χαρτί, αλουµίνιο, γυαλί στην 
ανακύκλωση 
�Μην πετάς πλαστικές σακούλες στη θάλασσα 
�Ζήτησε από τους γονείς σου να µη 
χρησιµοποιούν το αυτοκίνητο για κοντινές 
αποστάσεις 
……………………………………………………….. 

 
Η παρουσίαση έγινε στο προαύλιο του σχολείου, 
µε τη συνεργασία κατοίκου του χωριού,  που µας 
πληροφόρησε για τα τεχνικά χαρακτηριστικά  της 
µηχανής. 
        ‘Ηταν κάτι ξεχωριστό από το συνηθισµένο  
µάθηµα!           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
    Τα παιδιά  
   της ΣΤ΄ τάξης 
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Α Π Ο Κ Ρ Ι Ε Σ  –  Κ Α Ρ Ν Α Β Α Λ Ι 
 

            Οι Απόκριες και το Καρναβάλι,                      
είναι για όλους µας µέρες 
γλεντιού µεταµφίεσης και 
ξεγνοιασιάς.  
Οι µεταµφιέσεις πρωτο- 
εµφανίζονται περίπου το 

2000π.Χ. στην Ασία, και 
συγκεκριµένα στη Μεσοποταµία και τη Βαβυλωνία.  
     Στην Αρχαία Ελλάδα είναι γνωστές οι 
µεταµφιέσεις των αρχαίων Ελλήνων σύµφωνα µε 
τα ∆ιονυσιακά έθιµα.  
     Στο Βυζάντιο αλλά και σε άλλους λαούς 
τηρούνταν τα έθιµα της αποκριάς.  
     Οι µεταµφιέσεις γίνονταν άλλοτε για λόγους 
διασκέδασης, άλλοτε για καλή σοδειά και άλλοτε 
για να ξορκίσουν τα κακά πνεύµατα.  
 
-------------------------------------------------------------------- 
 

ΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΑΠΟ ΤΗ 
ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

 
 
 
 
                                        http://www. funnychef.com 
 
 
 
     Με ένα κλικ στην προηγούµενη ηλεκτρονική 
διεύθυνση σας καλωσορίζουµε στο  funnychef.com 
Ενδιαφέρεσαι για µαγειρική;  Αν ναι, τότε µπήκες 
στο κατάλληλο site. ∆ιάλεξε έναν από τους 
αγαπηµένους µας ήρωες: τη Φίφη, τον Μπάµπη, τη 
Λίλη ή τον Τζίµη. Φτιάξε cake, τούρτες, παγωτά, 
όσο πιο γρήγορα µπορείς, ώστε να µαζέψεις όσα 
περισσότερα σκουφάκια του σεφ. Αν χάσεις, τότε ο 
µάγειρας που διάλεξες απολύεται, αν όµως 
νικήσεις τότε παίρνεις προαγωγή, δηλαδή περνάει 
στο επόµενο επίπεδο.     
     Αν καταφέρεις στο τέλος να µαζέψεις αρκετά 
καπελάκια του σεφ, τότε µπορείς να αγοράσεις µια 
καλή στολή  για να τη φοράει ο αγαπηµένος σου 
σεφ!!! 
 
Καλή διασκέδαση! 
 
 
 
Πλιούση Κωνσταντίνα ( ΣΤ΄τάξη) 
 
 
 
 

     Η περίοδος πριν την έναρξη της νηστείας της 
Μεγάλης Σαρακοστής, συνδέθηκε µε την ελευθερία 
της έκφρασης της διασκέδασης και της 
µεταµφίεσης.  
     Μπορεί το Καρναβάλι και οι Αποκριές να 
ξεκίνησαν από πολύ παλιά, αλλά οι άνθρωποι 
µέχρι σήµερα έχουν διάθεση να µασκαρευτούν, να 
γελάσουν, να χορέψουν και να ξεφύγουν από την 
καθηµερινότητα και τα προβλήµατά τους.  
     Οι µαθητές και οι µαθήτριες της Β΄ τάξης 
έφτιαξαν διακοσµητικές  µάσκες µε πηλό και 
χρώµατα. Το αποτέλεσµα χαροποίησε τα παιδιά 
και πρόσθεσε περισσότερο γέλιο  στη ζωή τους. 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 

Ε υ χ ά ρ ι σ τ η   
                     ε � ί σ κ ε ψ η  
 
 

 
 
 
     Μια ευχάριστη έκπληξη περίµενε τα παιδάκια 
της Α΄ τάξης. Η κ. Ευδοκία Κουραντζή,  σχολική 
σύµβουλος της περιφέρειάς µας, µας επισκέφτηκε 
πάλι στα µέσα της σχολικής χρονιάς. Μίλησε µε 
τους µικρούς µαθητές και έδωσε πολύ χρήσιµες 
συµβουλές.  
     Στη φωτογραφία  η κ. Κουραντζή µε τη δασκάλα 
και τα ‘’πρωτάκια’’ στο ζεστό και γνώριµο χώρο της 
τάξης τους.
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Γ Ρ Α Ι Κ Α Ν Ι Κ Η   ∆ Ι Α Λ Ε Κ Τ Ο Σ 
 

     Γραικάνικα ή Κατωιταλική ή Γραικανική 
διάλεκτος ονοµάζεται η διάλεκτος της ελληνικής 
γλώσσας που περιλαµβάνει Ιταλικά στοιχεία και 
οµιλείται στη Μεγάλη Ελλάδα της Νότιας Ιταλίας. 
Είναι κυρίως γνωστή ως Κατωιταλική διάλεκτος 
και είναι κατανοητή σε κάποιο βαθµό από τους 
οµιλητές της Ελληνικής γλώσσας. 
     Υπάρχουν δύο θεωρίες σχετικά µε την 
προέλευση της διαλέκτου. Η θεωρία του Morosi 
(1870) όπου προέρχεται από τη γλώσσα των 
Βυζαντινών εποίκων του 9ου αιώνα. Η θεωρία 
του Γερµανού γλωσσολόγου Gerhard Rohlfs και 
επίσης Ελλήνων γλωσσολόγων όπως ο 
Χατζιδάκης , ο Καρατζάς κ.ά. όπου οι ρίζες της 
διαλέκτου είναι από τον 8ο αιώνα π.Χ., από τον 
αποικισµό της Μεγάλης Ελλάδας κατά τα 
Αρχαϊκά χρόνια. 
     Κοινότητες οµιλητών της Κατωιταλικής 
διαλέκτου υπάρχουν σήµερα στη νότια άκρη της 
Καλαβρίας και στην περιοχή Σαλέντου. Η ιταλική 
βουλή έχει αναγνωρίσει τη Γραικανική κοινότητα 
του Σαλέντο ως «Εθνική και γλωσσική 
µειονότητα».  
 

 
 

Υπάρχει σηµαντική παράδοση, ενώ ορισµένα 
τραγούδια και ποιήµατα στην Κατωιταλική είναι 
δηµοφιλή στην Ιταλία και στην Ελλάδα. 
 

Παύλος ∆ερέκης- Βασίλης Τζιαµπάζης (∆΄) 
 
Απόσπασµα από το δηµοφιλές τραγούδι       
« Καληνύφτα » 

 
Κατωιταλικά: 

Εγό panta se sena penseo              
Jati sena fsichi mu gapo, 
Ce pu pao, pu sirno , pu steo  
Stin kardia mu panta sena vastό 

 

Ελληνικά: 

Εγώ πάντα εσένα σκέφτοµαι, 
γιατί εσένα ψυχή µου αγαπώ, 
και όπου πάω, όπου σέρνοµαι, όπου στέκοµαι, 
στην καρδιά µου πάντα εσένα βαστώ. 
 

 
 
    Σε κάποιες κοινότητες απ’ αυτές, οι δηµόσιες 
επιγραφές είναι γραµµένες και στις τρεις 
γλώσσες: ελληνικά, γραικάνικα, ιταλικά. 
    Στη φωτογραφία µια τέτοια επιγραφή 
µπροστά στην εκκλησία της Παναγίας της 
Αµολύντου στο ∆ήµο Βούα (Bova) της 
Καλαβρίας.  
    Η παραπάνω φωτογραφία παραχωρήθηκε 
από το ∆ιευθυντή µας, ο οποίος επισκέφθηκε το 
περασµένο καλοκαίρι την Κάτω Ιταλία (Μεγάλη 
Ελλάδα). Στη Βούα γνώρισε τον Agostino 
Siviglia και µίλησε µαζί του ελληνικά(!). Ο 
Agostino διδάσκει τη γλώσσα µας στο 
Πανεπιστήµιο της Τρίτης Ηλικίας και του 
Ελεύθερου Χρόνου στη Bova Marina. Ως 
ποιητής, µας χάρισε το παρακάτω δικό του 
ποίηµα, που δε χρειάζεται καν µετάφραση: 
 
Ivra  mian  jineka  sto  pezuli 
 
 Ivra  mian  jineka  sto  pezuli, 
Ti  ito  magni  pos  ene  to  fengari. 
Egό  tis  arotia  an  me  gapai, 
C’ ecini  mu  ipe  ti  den  me  theli. 
 
Me  ta  lukkia  me  ‘canunie  ce  ejele 
ce  mu ‘pe:  egό  imme   prandemmeni! 
 
I glossa  ene  jasto  jenameni, 
O  andra  echi  panda  n’ arotai! 
I  jineca  ene  panda  san  to  meli 
Ti  plen  troghi  ce  ple  theli  ja  na  fai. 


